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กิจกรรม วัน – เดือน – ปี 

1. จําหน่ายและรับสมัคร 

 

17 – 20  กรกฎาคม 2561 
สํานักส่งเสริมวิชาการ  

(ห้อง 125 อาคาร 1 ชั้น 2) 
 

2. ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

 

21 กรกฎาคม 2561 
 

ทางเว็บไซต ์http://www.pkru.ac.th 
 

3. รายงานตัว 
 

23 กรกฎาคม 2561 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกต ิระดับปริญญาตรี  
ประเภทรับตรงอิสระ (รอบเพ่ิมเติม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ ประจําปีการศึกษา 2561 
 

--------------------- 
 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต มคีวามประสงคร์ับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาภาคปกต ิระดับปรญิญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 

ประเภทรับตรงอิสระ (รอบเพ่ิมเติม) รับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2561 
ณ สํานักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต โดยมรีายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารรับสมัคร ดงันี้ 

 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

 (1) คุณสมบัติทั่วไป 
 

(1.1)  ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าคณุวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

- มัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  
 

(1.2)  ผู้สมัครหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  มีคุณสมบัติเพิ่มเตมิดังนี ้

- ตอ้งมผีลคะแนนสอบวชิา GAT และวิชา PAT (ตามที่สาขาวชิาระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็น 

อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพคร ู

(1.3)  มีความประพฤติเรียบร้อย 

(1.4)  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สงัคมรงัเกยีจ หรือโรคอนัเป็นอปุสรรคตอ่การศึกษา 

(1.5)  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร 

(1.6)  กรณีเป็นบุคคลพิการ  สามารถเรยีนร่วมกับนักศึกษาปกติได ้
 

 

(2) คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
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 สาขาวิชาที่รับนักศึกษา      
คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 0473 12 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 คอมพิวเตอร์ศึกษา 0380 24 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 เคมี 2221 8 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0941 5 ไม่สอบสัมภาษณ ์

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่องเทีย่วทางทะเล 2226 25 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 
การจัดการท่องเทีย่วและบริการ 

(หลักสูตรภาษาองักฤษ) 
6613 10 ไม่สอบสัมภาษณ ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบัณฑติ วทิยาศาสตร ์(วชิาเอกเคมี/ ชีววิทยา) 6604 45 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 2229 45 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 คหกรรมศาสตร ์ 0370 45 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0951 45 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 
เทคโนโลยดีจิิทัล (วชิาเอกวิทยาการ

คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

6611 60 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6612 15 ไม่สอบสัมภาษณ ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 6605 10 ไม่สอบสัมภาษณ ์

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยอีุตสาหการ 6607 25 ไม่สอบสัมภาษณ ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร ์

1173 40 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 ภาษาอังกฤษ 0756 15 ไม่สอบสัมภาษณ ์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ 6602 30 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 นวัตกรรมการออกแบบ 3855 10 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 ศิลปะการจัดการแสดง 3774 35 ไม่สอบสัมภาษณ ์

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต 0547 20 ไม่สอบสัมภาษณ ์

คณะวิทยาการจัดการ 

บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 3744 35 ไม่สอบสัมภาษณ ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต บรหิารธรุกจิบัณฑติ (การจัดการธรุกจิ

ไมซแ์ละอเีวนต์) 

6610 25 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 0136 30 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 การตลาด 0101 80 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2671 70 ไม่สอบสัมภาษณ ์
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คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

วิทยาศาสตรบัณฑติ เทคโนโลยีอาหาร 6603 35 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 เทคโนโลยีการประมง 6608 30 ไม่สอบสัมภาษณ ์

 การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการทอ่งเที่ยว 6496 40 ไม่สอบสัมภาษณ ์

เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 6601 45 ไม่สอบสัมภาษณ ์
 

หมายเหตุ   โปรดศึกษารายละเอียดคณุสมบัตผู้ิสมัครเฉพาะสาขาวิชาจากบญัชีแนบท้ายประกาศ 
 

 เอกสารประกอบการสมคัร 
 สําเนาขนาดกระดาษ A4 อยา่งละ 1 ฉบับ พรอ้มลงนามรับรองสําเนาทุกฉบับ โดยต้องส่งเอกสารให้ครบตามที่ระบ ุดังนี้ 
 

3.1  ใบสมัครประเภทรับตรงอสิระ ที่กรอกขอ้ความเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มตดิรูปถา่ยหนา้ตรง (ชดุนักเรยีน) ขนาด 1 นิ้ว    

3.2 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) (ฉบับสําเร็จการศึกษา) 

3.3 เฉพาะผูส้มัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สําเนาผลคะแนนสอบวิชา GAT และวิชา PAT (ตามที่

สาขาวิชาระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)  

3.4 เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง :  สําเนาหนังสือรับรอง 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ที่ได้รับรางวัล ตามที่สาขาวิชาระบุไว้ในเอกสาร  

แนบท้ายประกาศ   

3.5 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล)  
 

 

 การจําหน่ายระเบียบการรบัสมัคร    
จําหน่ายระเบียบการรับสมัคร ณ สํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จงัหวัดภเูก็ต : 

ระหว่างวันท่ี 17 – 20 กรกฎาคม 2561 (ในเวลาราชการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ)์ ราคาเลม่ละ 100 บาท  

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร  ได้ที่เวบ็ไซต์ http://www.pkru.ac.th 
  

  การสมัคร 
 5.1 การเลือกสาขาวิชาที่สมัคร 

เลือกสมัครได้ 1 สาขาวชิาเทา่นัน้ ทั้งนี้จะต้องมคีุณสมบัติตามที่สาขาวชิาระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  

และหลงัจากสมัครเรียบร้อยแล้ว  ไม่อนุญาตให้เปลีย่นแปลงสาขาวิชาที่สมคัร 

 5.2  วิธีการสมัคร   
 

 สมัครดว้ยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและชําระเงนิค่าสมัคร 400 บาท   

ณ สํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต จังหวดัภูเก็ต ระหว่างวันที่   

17 – 20 กรกฎาคม 2561   (ในเวลาราชการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ)์ 
  

  การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดําเนนิการตามขั้นตอนและส่งเอกสารครบถ้วนภายในกําหนดเวลา   

(17 - 20 กรกฎาคม 2561) หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และจะไม่ส่งคืน

เอกสารการสมัครและค่าสมัคร 
 



 4 
  

  ค่าสมัคร 

 ชําระเงินค่าสมัคร 400 บาท  (มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี) 
 
 
 

 เกณฑ์การคัดเลือก 
 พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

 

 

ทั้งนี้  หากมหาวทิยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัตขิ้อใดข้อหนึ่งตามประกาศการรับ 

นักศกึษา ฯ มหาวทิยาลยัจะตัดสทิธิใ์นการเข้ารับการศกึษา โดยปราศจากเงื่อนไข ทัง้นี้ ให้อยู่ในดลุยพนิจิของ 

คณะกรรมการอํานวยการรับนักศึกษาภาคปกติ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 

  

 กาํหนดการประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษา 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21 กรกฎาคม 2561 
ตรวจสอบรายช่ือที่เว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th 

2. รายงานตัว 23 กรกฎาคม 2561 
(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

 

  

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่   
 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับนักศึกษาภาคปกติ) มหาวทิยาลัยราชภฏัภูเก็ต จงัหวัดภเูก็ต  

โทร.  076-240474-7 ต่อ 7100, 08-1891-2240    โทรสาร  076-523241 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 

   

    

 

                                (ผศ.ดร.หิรญั  ประสารการ) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ประเภทรับตรงอิสระ (รอบเพ่ิมเติม)  

ประจําปีการศึกษา 2561 
 

 

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วิทยาศาสตรบัณฑติ 

หลักสูตร 4 ป ี

วิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคม/ี 

วิชาเอกชีววิทยา) 

6604 45 1. ม.6 (วิทย-์คณิต) 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์      

 เทคโนโลยีดิจิทัล (วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร/์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

6611 60 1. ม.6 (วิทย–์คณิต, ศิลป์-คํานวณ) หรือ ปวช. (เฉพาะคอมพิวเตอร์

, อิเล็กทรอนิกส,์ ไฟฟ้า) 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์    

 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 2229 45 1. ม.6 (วิทย–์คณิต, ศิลป์-คํานวณ) 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์ 

 คหกรรมศาสตร ์ 0370 45 1. ม.6 หรือเทียบเท่าที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

หรือ ปวช. (ประเภทวิชาคหกรรม, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์     

 วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 0951 45 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์  

 เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 6612 15 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์  

สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต 

หลักสูตร 4 ป ี

สาธารณสขุศาสตร

บัณฑิต 

6605 10 1. ม.6 (วิทย์- คณติ) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวชิา

วทิยาศาสตร ์ไม่ตํ่ากวา่ 2.30 และวชิาภาษาตา่งประเทศ ไมตํ่่ากวา่ 2.30 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์  

เทคโนโลยีบัณฑิต 

หลักสูตร 4 ป ี
เทคโนโลยอีุตสาหการ 6607 25 1. ม.6, ปวช.(อุตสาหกรรม) หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์  

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

วิทยาศาสตรบัณฑติ 

หลักสูตร 4 ป ี

เทคโนโลยีอาหาร 6603 35 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า  

6 หน่วยกิต 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์    

 เทคโนโลยีการประมง 6608 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า  

6 หน่วยกิต 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 การจัดการทรัพยากร

เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 

6496 40 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

เทคโนโลยีบัณฑิต 

หลักสูตร 4 ป ี

การจัดการพืชสวนและภูมิ

ทัศน์ 

6601 45 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 

 

 



 6 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ประเภทรับตรงอิสระ (รอบเพ่ิมเติม)  
ประจําปีการศึกษา 2561 

 

 

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตร 4 ป ี

สารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร ์

1173 40 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์  

 ภาษาอังกฤษ 0756 15 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ํากว่า 2.50 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์  

ศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต 

ทัศนศิลป์ 6602 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์  

หลักสูตร 4 ป ี นวัตกรรมการออกแบบ 3855 10 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์      

 ศิลปะการจัดการแสดง 3774 35 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่ีแสดงว่า  

เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ท่ีได้รับรางวัลด้านการแสดง 

การร้องเพลง  

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

นิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตร 4 ป ี

นิติศาสตรบัณฑิต 0547 20 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

คณะวิทยาการจัดการ 

บัญชีบัณฑิต 

หลักสูตร 4 ป ี

บัญชีบัณฑิต 3744 35 1. ม.6 (วิทย์-คณติ, ศิลป-์คํานวณ, ศิลป์คณิต) หรือ  

ปวช. (การบัญช,ี การตลาด, คอมพิวเตอร)์ 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ํากว่า 2.25 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

บริหารธุรกิจบัณฑติ 

หลักสูตร 4 ป ี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ

จัดการธุรกิจไมซ์และอีเวนต์) 

6610 25 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ํากว่า 2.00 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 0136 30 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ํากว่า 2.00 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 การตลาด 0101 80 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ํากว่า  2.00 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2671 70 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 

 

 



 7 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ประเภทรับตรงอิสระ (รอบเพ่ิมเติม)  
ประจําปีการศึกษา 2561 

 

 

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิทยาลัยการท่องเทีย่วนานาชาติ 
บริหารธุรกิจบัณฑติ 

หลักสูตร 4 ป ี

การจัดการทอ่งเทีย่วและบรกิาร 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

6613 10 1.  ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก 

ในประเทศหรือต่างประเทศ 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ํากว่า 2.00 

3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า TOEIC  ไม่ต่ํากว่า 

400 หรือเทียบเท่า  สําหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบทักษะ

ภาษาอังกฤษตามข้อกําหนดหลักสูตร  ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา 
และการทํากิจกรรมเสริมทักษะ 
5. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

 

 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 2226 25 1. ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร วชิาภาษาตา่งประเทศ 

ไม่ต่ํากว่า 2.00  หรือ ปวช. (พณิชยกรรม, คหกรรม, 

บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ํากว่า 2.00 

3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์

    หมายเหตุ : 
ผู้สมัครจะต้องมีทักษะการว่ายนํ้า โดยมีการทดสอบก่อน 

หากไม่ผ่านการทดสอบ ให้ลงทะเบยีนเรียนวชิา 

7345000 การว่ายนํ้าเบื้องต้น ซ่ึงเป็นวิชาปรับพื้นฐาน

และผ่านกระบวนการทดสอบ 

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า 2.00   

2. สอบภาษาอังกฤษผ่านตามเงื่อนไขของสาขาวิชา คือ 
TOEIC ไม่ต่ํากว่า 400 หรือ TOEFL ไม่ต่ํากว่า 397 หรือ 
IELTS ไม่ต่ํากว่า 3.5 หรือเทียบเท่า 
 

คณะครุศาสตร์ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตร 5 ป ี

ดนตรีศึกษา 0473 12 1. ม.6 หรือเทียบเท่า   

2. ผลคะแนนสอบวิชา GAT และ PAT 5   

3. มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่ีแสดงว่า 

เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ท่ีได้รับรางวัลด้านดนตร ี 

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์  

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0941 5 1  ม.6 (วิทย-์คณิต) 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ํากว่า  2.75 

3. ผลคะแนนสอบวิชา GAT, PAT 2 และ PAT 5   

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ประเภทรับตรงอิสระ (รอบเพ่ิมเติม)  

ประจําปีการศึกษา 2561 
 

 

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

คณะครุศาสตร์ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตร 5 ป ี

คอมพิวเตอร์ศึกษา 0380 24 1. ม.6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ํากว่า  2.50 

3. ผลคะแนนสอบวิชา GAT, PAT 1 และ PAT 5   

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ์   

 

เคมี 

 

2221 8 1. ม.6 (วิทย-์คณิต) ที่มีผลการเรียนรายวิชาเคมี ไม่ต่ํากว่า

เกรด 2 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า   2.50 

3. ผลคะแนนสอบวิชา GAT, PAT 2 และ PAT 5      

4. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  ไม่สอบสัมภาษณ ์
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ค่าใช้จ่ายการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 
ประจําปีการศึกษา 2561    

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจํานวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตัว (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561) 

คณะครุศาสตร์ 

ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 16,650 

 คอมพิวเตอร์ศึกษา 16,650 

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 16,650 

 เคม ี 16,650 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัล (วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์/ วิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

16,650 

 

วิทยาศาสตร ์(วชิาเอกเคมี / 

วิชาเอกชีววิทยา) 

16,650 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16,650 

 คหกรรมศาสตร์ 16,650 

 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 16,650 

 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17,650 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 16,650 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ 16,650 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร 16,650 

 เทคโนโลยีการประมง 16,650 

 

การจัดการทรัพยากรเกษตร   

เพื่อการท่องเที่ยว 

16,650 

เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 16,650 

วิทยาลัยการท่องเทีย่วนานาชาติ 

บริหารธุรกจิบัณฑติ การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 19,150 

 
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

40,650 
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ค่าใชจ้่ายการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกต ิ  

ประจําปีการศึกษา 2561    

หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจํานวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตัว (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561) 

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 16,650 

 ภาษาอังกฤษ 16,650 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ 16,650 

 ศิลปะการจัดการแสดง 16,650 

 นวัตกรรมการออกแบบ 16,650 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต 18,650 

คณะวิทยาการจัดการ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16,650 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16,650 

 การตลาด 16,650 

 

บริหารธุรกจิบัณฑติ (การจัดการธุรกจิ

ไมซ์และอีเวนต)์ 

16,650 

บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 16,650 
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